
ATA Nº 137/15 DA 29ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO LEGISLATIVO
DA 7ª LEGISLATURA EM 14 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2015, às 19h, sob a Presidência
do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber, realizou-se a 29ª Reunião
Ordinária do 3º ano Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de
Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após a leitura de
um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Extraordinária n° 133/2015, a qual foi
aprovada.  Em  discussão  a  Ata  Extraordinária  n°  136/2015,  a  qual  foi
aprovada (11min45s à 12min07s).  Solicita ao Secretário que proceda à
leitura  das  correspondências  (12min08s  à  36min50s).  2. ENTRADA NA
CASA:  VEREADOR THOMAZ  solicita  dispensa da  leitura  dos  projetos
que  estão  dando  entrada  na  Casa.  PRESIDENTE  em  deliberação  o
requerimento  do  Vereador  Thomaz,  o  qual  foi  aprovado.  Solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei n° 51/2015,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  crédito  adicional
suplementar  por  anulação  de  dotação,  Projeto  de  Lei  n°  54/2015,  que
autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial por
anulação de  dotação,  Projeto  de  Lei  n°  55/2015,  que autoriza  o  Poder
Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar por anulações de
dotações,  Projeto  de  Lei  n°  52/2015,  que  obriga  o  Poder  Executivo
Municipal  a  publicar  na  Internet  o  fluxo  de  contratação  e  dá  outras
providências,  e  do  Projeto  de  Lei  n°  53/2015,  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  da  inclusão  de  modalidades  esportivas  destinadas  às
pessoas portadoras de necessidades especiais nos eventos esportivos do
Município  de  Itapoá/SC  e  dá  outras  providências.  Após  a  leitura,
encaminha  todos  os  projetos  às  Comissões  Permanentes  (37min50s  à
40min18s).  3. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao Secretário que
proceda à leitura da Emenda Supressiva nº. 01/2015 ao Projeto de Lei n°
37/2015  (aprova  o  Plano  Municipal  de  Educação  e  dá  outras
providências),  que  suprime  a  palavra  “gênero”  do  anexo  Metas  e
Estratégias, Estratégias 1.17. Em única discussão a emenda. Encerrada a
discussão.  Em  única  votação  a  Emenda  Supressiva  nº.  01/2015  ao
Projeto de Lei  n° 37/2015, a qual  foi  aprovada (40min37s à 55min42s).
Solicita ao Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n° 46/2015,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  abrir  créditos  adicionais
suplementares por anulações de dotações. Em única discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei n° 46/2015, o
qual  foi  aprovado (55min56s à 1h02min15s).  Solicita  ao Secretário  que
proceda à leitura do Projeto de Lei n° 44/2015, que denomina nome de
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via pública “Kati Pries” no município de Itapoá. Em primeira discussão o
projeto. Encerrada a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n°
44/2015,  o  qual  foi  aprovado  (1h02min23s  à  1h11min03s).  4.
REQUERIMENTO:  PRESIDENTE  solicita  ao  Secretário  que  proceda  à
leitura do Requerimento n. 40/2015, que requer informações a respeito de
quanto  de  saibro  foi  utilizado  para  ensaibramento  no  bairro  Pontal
quantas ruas foram contempladas qual critério utilizado para escolhas das
ruas e quantas ainda faltam, de autoria das Bancadas PP, PMDB e PSC.
Em única discussão o Requerimento.  Encerrada a discussão. Em única
votação o Requerimento nº. 40/2015, o qual foi aprovado (1h11min05s à
1h12min52s).  Solicita  ao  Secretário  que  proceda  à  leitura  do
Requerimento n. 41/2015, que requer informações sobre a Inexigibilidade
de  Licitação  nº  04/2014  e  nº  02/2015,  que  trata  da  publicidade
governamental em toda a imprensa escrita e on-line de Itapoá, de autoria
das  Bancadas  PSDB  e  PP.  Em  única  discussão  o  Requerimento.
Encerrada a discussão. Em única votação o Requerimento nº. 41/2015, o
qual foi aprovado (1h12min53s à 1h16min17s). Solicita ao Secretário que
proceda  à  leitura  do  Requerimento  n.  42/2015,  que  requer  cópia  da
Auditoria de Regularidade do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que
foi  realizado  presencialmente  pelo  Tribunal  no  segundo  semestre  de
2015, no setor pessoal da prefeitura,  de autoria das Bancadas PSDB e
PP.  Em  única  discussão  o  Requerimento.  Encerrada  a  discussão.  Em
única  votação  o  Requerimento  nº.  42/2015,  o  qual  foi  aprovado
(1h16min18s  à  1h17min57s).  5.  INDICAÇÃO:  PRESIDENTE  solicita  ao
Secretário que proceda à leitura da Indicação n. 194/2015, que indica ao
Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, providencie
o  ensaibramento  da  Rua  Betara,  no  Balneário  Brasília,  de  autoria  das
Bancadas PSC, PMDB e PP; Indicação n. 195/2015, que indica ao Senhor
Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,  providencie  a
instalação de luminárias na Rua 430 (Rua Luis Antônio Andrade Vieira),
no Balneário Volta ao Mundo I, de autoria das Bancadas PSC, PMDB e
PP; Indicação n. 196/2015, que indica ao Senhor Prefeito Municipal que,
através do setor competente, providencie o manilhamento em uma valeta
que encontra-se aberta na Rua 430 (Rua Luis Antônio Andrade Vieira), no
Balneário Volta ao Mundo I, de autoria das Bancadas PSC, PMDB e PP;
Indicação  n.  197/2015,  que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,
através do setor  competente,  providencie a colocação de uma lombada
na Rua Leopoldo Sprenger, nas proximidades da “Toca da Raposa”, neste
Município, de autoria das Bancadas PSDB e PR; Indicação n. 198/2015,
que  indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor
competente, providencie a instalação de um semáforo no cruzamento da
Avenida  André  Rodrigues  de  Freitas  com  a  Avenida  Celso  Ramos,  de
autoria das Bancadas PR e PSDB; e da Indicação n. 199/2015, que indica
ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie  a  instalação  de  placas,  tipo  portal,  nas  vias  públicas,
indicando o nome de cada Balneário ou Bairro, de autoria das Bancadas
PR  e  PSDB  (1h18min02s  à  1h22min27s).  6.  ESPAÇO  REGIMENTAL:



VEREADOR  DANIEL  (1h22min29s  à  1h30min57s).  VEREADOR
THOMAZ  (1h31min09s  à  1h31min32s).  VEREADOR  GERALDO
(1h31min52s  à  1h37min52s).  VEREADOR  CARLITO  (1h38min46s  à
1h43min33s).  VEREADOR  GERALDO  (1h43min37s  à  1h44min11s).
VEREADOR  CARLITO  (1h44min12s  à  1h44min50s).  VEREADOR
JOCÉLIO  (1h45min07s  à  1h49min48s).  VEREADORA  MÁRCIA
(1h50min05s  à  2h06min10s).  7.  ENCERRAMENTO:  PRESIDENTE nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados
os trabalhos da presente Reunião Ordinária, às 20h48min, e, para constar, foi
lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
pela Mesa Diretora e pelo Secretário Geral. Itapoá, 14 de setembro de 2015.
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